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 Kupní smlouva   
uzavřená podle občanského zákoníku 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1. Prodávající:       
Prodávající:  ELKOPLAST CZ, s.r.o. 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  Brně oddíl C, vložka 27857 

Sídlo: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín 

IČ: 25347942 

DIČ: CZ25347942 

Bankovní spojení: xxxxxxx 

Zastoupeno: xxxxxx – jednatelem 
Kontaktní osoba ve 
věcech smluvních: 

xxxxxx – jednatel 

Kontaktní osoby 
ve věcech 
technických: 

xxxxx – obchodní zástupce 

dále jen „dodavatel“ 
 
1.2. Kupující:         
Kupující:  Město Rakovník 

Sídlo: Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník 

IČ: 00244309 

DIČ: CZ 00244309 

Zastoupení: xxxxxxxx, starosta 

Kontaktní osoba ve 
věcech smluvních: 

xxxx, starosta 

Kontaktní osoby 
ve věcech 
technických: 

xxxxxx, vedoucí technického oddělení odboru správy majetku 

dále jen „objednatel“ 
 
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 
II. 

Předmět plnění  
2.1. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, 

a kterého je dodavatel výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým 
řízením s názvem:    

   „Kompostéry pro občany města Rakovník“ 
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Předmětem plnění je tato dodávka: 
Jedná se o dodávku 850 ks zahradních kompostérů, 1 ks štěpkovače, 1 ks kontejneru na textil 

a 1 ks „knihobudky“ 

Technické parametry štěpkovače musí splňovat všechny legislativní podmínky České 
republiky pro pohyb na silnicích za tažným vozidlem. 

2.2. Dodávka musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou do místa plnění tj. doprava 
zboží/ techniky do místa plnění, uvedení do provozu, školení pracovníků apod. Dodané 
zboží/ technika musí být nové, dosud nepoužité a musí splňovat veškeré požadavky 
příslušných obecně závazných právních předpisů, technických norem, platných předpisů a 
norem pro tyto produkty. 

2.3. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném 
podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.   

2.4. Objednatel se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací 
a zaplatit dohodnutou kupní cenu. 

2.5. Objednatel nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny. 

2.6. Objednatel si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před 
podpisem kupní smlouvy. 

III. 
Kupní cena a splatnost 

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně: 
Cena bez DPH: 2 120 500,00 Kč 
DPH 21%: 445 305,00 Kč 
CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí  2 565 805,00 Kč 

Objednatel neposkytuje zálohy 

3.2. Objednatel upozorňuje dodavatele na skutečnost bezúplatného odstoupení od smlouvy 
v případě, že mu předmětnou akci nebude poskytnuta finanční podpora z Operačního 
programu Životního prostředí ( dále jen „OPŽP“ ), nebo mu bude řídícím orgánem OPŽP 
doporučeno, případně nařízeno provést nové zadávací řízení. Dodavatel v tomto případě 
nemá nárok uplatňovat příp. náhradu škody vzniklou z titulu odstoupením od smlouvy 
z výše uvedeného důvodu. 

3.3. Splatnost faktur je 30 dnů 

3.4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na 
účet prodávajícího uvedený ve smlouvě. 

  
IV. 

Doba a místo plnění  
4.1. Termín dodání první části dodávky je stanoven na 23. 10. 2017. První část dodávky bude 

obsahovat 500 ks kompostérů, 1 ks štěpkovače (včetně zaškolení obsluhy). 
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4.2. Místem plnění je sběrný dvůr města Rakovník – Dukelských hrdinů 

4.3. Termín dodání druhé části dodávky je stanoven 30 kalendářních dnů od písemné výzvy 
zadavatele, nejpozději však na 2. 4. 2018. Druhá část dodávky bude obsahovat 310 ks 
kompostérů, 1 ks nádoby na textil a 1 ks veřejné knihovničky, tzv. „knihobudky“. 

4.4. Termín třetí (poslední) části dodávky je stanoven na 30 kalendářních dnů od písemné výzvy 
objednatele, nejpozději však na 2. 7. 2018. Třetí část dodávky bude obsahovat 40 ks 
kompostérů. 

4.5. Součástí dodávky veřejné knihovničky, tzv. „knihobudky“ bude i její instalace na místě 
určeném pověřeným zaměstnancem odboru správy majetku města Rakovník. Dodavatel je 
povinen před instalací veřejné knihovničky prověřit umístění inženýrských sítí v místě 
instalace knihovničky. V případě kolize s inženýrskými sítěmi je dodavatel povinen toto 
obratem před instalací oznámit pověřenému zaměstnanci odporu správy majetku, města 
Rakovník, který určí další postup prací. Pokud dodavatel v rozporu s výše uvedeným 
instalaci provede a dojde k poškození sítí, přebírá za toto své jednání a jeho následky plnou 
právní i finanční zodpovědnost. 

 
V. 

Záruční podmínky 
5.1. Dodavatel se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude 

splňovat požadované specifikace a parametry 

5.2. Na dodané zboží poskytuje dodavatel záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců a to od data 
podpisu předávacího protokolu. Dodavatel odpovídá objednateli za případné právní vady 
váznoucí na dodaném vybavení.  

5.3. Objednatel je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při 
převzetí.  Objednatel je povinen převzít pouze bezvadné zboží dle této smlouvy. 

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná 
ustanovení Občanského zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) 
musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu 
odpovědnosti za vady je požadován.  

  
VI. 

Sankce 
6.1. Při nedodržení smluveného termínu pro dodání proti dále uvedeným dodacím lhůtám se 

dodavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

6.2. Při nenastoupení na servis v případě poruchy do 48 hodin od nahlášení dodavatel zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Lhůta se prodlužuje o 
nepracovní dny (soboty, neděle, svátky). 

6.3. Bude – li objednatel v prodlení s úhradou kupní ceny dle doručené faktury, zavazuje se 
uhradit dodavateli částku ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 
VII. 

Závěrečná ujednání 

7.1. Prodávající bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci Operačního programu 
životní prostředí z prostředků SFŽP ČR.  Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, 
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písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění 
informačních a propagačních opatření.   

7.2. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

7.3. Dodavatel bude uchovávat vyúčtování včetně všech písemných dokladů po dobu 10 let od 
finančního ukončení realizace prodeje a po tuto dobu vyúčtování včetně všech písemných 
dokladů na písemné požádání předloží příslušným kontrolním orgánům k nahlédnutí, 
z důvodu, že akce je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu životního prostředí v rámci 
OPŽP. 

7.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž obdrží jeden dodavatel a tři 
objednatel. 

7.5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně 
podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků. 

7.6. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

7.7. Dodavatel i objednatel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že 
byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a 
kupující připojují své podpisy.  

7.8.  Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 
Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující. Smluvní strany prohlašují, že 
výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.  

7.9 Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Rakovník dne 27. 9. 2017 usnesením č. 
820/17. 

 
 
 V Rakovníku dne:  19.10.2017                                          Ve  Zlíně dne: 16.10.2017 
 
 
 
 
 
 …..................................................... ….................................................... 
 xxxxxx xxxxxx 
 starosta jednatel 
 Město Rakovník ELKOPLAST CZ, s. r. o.  


